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Αθήνα, 14/03/2022 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Με αφορμή την επικείμενη συζήτηση και απόφαση που θα πάρει ο Άρειος Πάγος (σχετικά με 

την αναίρεση της απόφασης του Εφετείου, με την οποία αμφισβητείται, όχι μόνο η σύσταση 

του πρώην Μετοχικού μας Ταμείου, αλλά και η χορήγηση δώρων και επιδομάτων αδείας 

στην επικουρική και στο πρόγραμμα μετεργασιακών παροχών), θα θέλαμε να σημειώσουμε 

τα εξής: 

1. Τα τελευταία χρόνια, οι διαδοχικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα, με προτροπή και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν εξαπολύσει μία άνευ προηγουμένου επίθεση σε όλους τους 

συνταξιούχους, φυσικά και της ΤτΕ! Οι άλλες παρατάξεις που παριστάνουν τις 

έκπληκτες και προστρέχουν στα δικαστήρια ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΑΝ «ΜΕ 

ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΔΙΑ» ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΒΑΖΑΝ ΠΛΑΤΗ ΝΑ 

ΠΕΡΝΑΝΕ ΟΣΟ ΠΙΟ ΑΝΩΔΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΤΙΛΑΪΚΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ. 

2. Η ΕΣΑΚ-Σ, οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις, όχι μόνον αναδείκνυαν 

αυτές τις πολιτικές και τη στάση αυτών των παρατάξεων και συλλόγων, αλλά και 

πρωτοστατούσαν αγωνιστικά στις δίκαιες διεκδικήσεις των συνταξιούχων. Θυμίζουμε, 

επίσης, ότι η ΕΣΑΚ-Σ, το 2013, δεν συμφώνησε με το χτύπημα στην κοινωνική μας 

ασφάλιση που έγινε με την διάσπαση του 36% σε 20% (επικουρική) και 16% 

(πρόγραμμα μετεργασιακών παροχών). Αντίθετα οι άλλες παρατάξεις συμφώνησαν, 

ανοίγοντας τους ασκούς του Αιόλου. 

3. Το Δ.Σ. του ΣΣΤΕ, στην τελευταία συνεδρίασή του της 9/3/2022, έφθασε στο σημείο 

να θεωρεί…υπονόμευση!!! το αίτημα της ΕΣΑΚ-Σ για την καταβολή ενίσχυσης μιας 

(1) σύνταξης για την αντιμετώπιση της υπέρογκης αύξησης των ενεργειακών δαπανών 

και των βασικών ειδών και υπηρεσιών.  

4.  Η ΕΣΑΚ-Σ, εδώ και πολλά χρόνια, δεν αποδέχεται και αντιπαλεύει τη συμπόρευση 

των συλλόγων ΣΥΤΕ και ΣΣΤΕ με τις αντιλαϊκές πολιτικές. Με τις τελευταίες αυξήσεις, 

με τη φορολογία, τουλάχιστον άλλη μία σύνταξη έχει χαθεί!!! 



5.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΤΣΟΚΟΨΑΝ ΟΙ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΤΕ. 

ΔΕΝ ΑΠΕΜΠΟΛΟΥΜΕ (ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ) ΤΗΝ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΑΣ --ΠΟΥ ΧΡΥΣΟΠΛΗΡΩΣΑΜΕ-- ΣΤΑ 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ, όπως, π.χ., κύρια σύνταξη στο 

80% του τελευταίου μισθού κ.ά.. 

6. ΛΕΜΕ ΟΧΙ στην κατακρεούργηση και στο ξεπούλημα των συντάξεών μας. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 

ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ, ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΛΕΒΟΥΝ ΩΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΑΠ’ ΟΛΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4091/12 

& 4053/12 ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ. 

Παίρνουμε μέρος την Τρίτη 22/3/2022 στο νέο συλλαλητήριο των Συνεργαζόμενων 

Συνταξιουχικών Οργανώσεων στις 10:30’ π.μ. στην Πλατεία Κλαυθμώνος και στη 

συνέχεια στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. 

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΕΣΑΚ-Σ 

 

Υ.Γ. Η ΕΣΑΚ-Σ, για το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, κατέθεσε και ψήφισε το παρακάτω 

ψήφισμα …! 

Αθήνα, 09/03/2022  

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Σ.Σ.Τ.Ε. 

 

Συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο ουκρανικός λαός σφυροκοπιέται  από τη Ρωσική 

εισβολή, ενώ σε όλη την Ευρώπη γίνονται τεράστιες πολεμικές προετοιμασίες που οι δαπάνες τους 

έχουν ήδη πυροδοτήσει νέο κύμα πληθωρισμού, με οδυνηρές συνέπειες στα ήδη επιβαρυμένα 

εισοδήματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Ο κίνδυνος ακόμα και ενός πυρηνικού 

πολέμου είναι πλέον ορατός. 

Οι οξύτατοι ανταγωνισμοί ΝΑΤΟ - Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρωσίας, η περικύκλωση της τελευταίας, 

δημιουργούν μια εμπόλεμη κατάσταση που εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα. 

Δεν είναι εθνικά σωστό, ούτε ηθικό να στέλνει η Ελλάδα όπλα και στρατεύματα συμμετέχοντας 

στην πολεμική εμπλοκή, σε αυτούς τους ανταγωνισμούς των ιμπεριαλιστικών κρατών. Πρέπει όλοι 

οι πολίτες να ξεσηκωθούν και να απαιτήσουν να σταματήσει τώρα ο πόλεμος, η αιματοχυσία, που 

πάντα πληρώνουν οι λαοί. Πρέπει τώρα να ακουστεί πιο δυνατά το σύνθημα :  

 

ΚΑΜΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ 

ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΑΤΟΪΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΒΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ 

 


